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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at medlemsstaterne indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 2007 (hvilket er en 
stigning på 19,2 % sammenlignet med 2006), at det samlede berørte beløb i 2007 var på 
omkring 828 millioner euro, at mistanker om svig som en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 48 % sammenlignet med 2006; understreger 
endnu en gang, at medlemsstaterne bør sikre, at deres finanskontrolmekanismer er 
tilstrækkelige, og understreger betydningen af, at medlemsstaterne indfører forebyggende 
foranstaltninger for at give bedre mulighed for at afsløre uregelmæssigheder, før der 
foretages nogen faktiske udbetalinger til modtagerne;

2. bemærker, at Kommissionen har offentliggjort en række rapporter, hvori den vurderer 
Bulgariens og Rumæniens fremskridt i retning af en reform af retsvæsenet og af 
korruptionsbekæmpelsen under mekanismen for samarbejde og kontrol, og en særlig 
rapport om forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, hvori man sætter fokus på behovet for 
et vedvarende politisk engagement og implementering i praksis, hvis de benchmarks, der 
blev opstillet på tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes fuldstændig; bemærker 
ligeledes, at Kommissionen navnlig i forhold til Bulgarien midlertidigt har suspenderet 
EU-finansieringen på grund af uregelmæssigheder, som man har konstateret takket være 
sit kontrol- og revisionssystem; opfordrer derfor disse medlemsstater til hurtigt at skride 
til handling for at gennemføre de konkrete opfølgningsforanstaltninger, der findes i disse 
rapporter;

3. beklager, at der i næsten 18 % af sagerne meldes om forsinkelser, der er længere end to år, 
og understreger betydningen af at lukke hullet mellem afsløring og rapportering af 
uregelmæssigheder og mistanker om svig, således at Kommissionen kan foretage en 
korrekt analyse i tide af de ændrede tendenser og mønstre, der gør sig gældende for 
uregelmæssigheder og svig;

4. opfordrer de otte medlemsstater (Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Luxembourg, 
Letland, Spanien og Sverige), der stadig ikke anvender de elektroniske moduler 
AFIS/ECR til elektronisk rapportering, til hurtigt at tage dem i brug for at forbedre deres 
datakvalitet og sikre en rettidig rapportering inden udgangen af 2009;

5. understeger, at klassificeringen af uregelmæssigheder (angivelse af, hvorvidt der er tale 
om mistanke om svindel) er et element i medlemsstaternes rapportering, der bør styrkes, 
eftersom fire medlemsstater (Frankrig, Irland, Luxembourg og Spanien) endnu ikke har 
fremlagt nogen form for kvalifikation, mens tre andre medlemsstater (Danmark, Tyskland 
og Sverige) kun kunne fremlægge en klassificering for en begrænset del af deres 
indberettede uregelmæssigheder;

6. beklager, at selv om navnene på alle direkte støttemodtagere under EU's 
samhørighedspolitik skal offentliggøres af forvaltningsmyndighederne i henhold til 
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reglerne for anvendelsen af fonden for 2007-2013 (Kommissionens forordning (EF) nr. 
1828/2006), er databasen på Kommissionens websted ufuldstændig; opfordrer derfor 
medlemsstaterne og Kommissionen til at overholde denne åbenhedsforpligtelse fuldt ud 
og inden for fristen i juni 2009, som fastsættes i Parlamentets beslutning;

7. støtter Kommissionens holdning om, at der vil blive gennemført afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres uregelmæssigheder, herunder suspendering af 
udbetalinger og inddrivelse af uberettigede eller fejlagtige udbetalinger, og at den vil 
aflægge rapport til Parlamentet mindst to gange om året om de foranstaltninger, den 
træffer i denne henseende.
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